
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 

15. února 2018, s termínem dodání stanovisek do 22. února 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Ministerstvo vnitra 

 

 

 

K § 4: 

 Předmětné ustanovení postrádá příslušnou oporu 

v zákonném zmocnění, které je vyčerpáno úpravou v § 2 

a 3 (a přílohách, na které tato ustanovení odkazují). To 

dokládá i popis předmětu úpravy v § 1, v němž 

problematika obsažená v § 4 není zmíněna.  

 Vzhledem k tomu, že dle čl. 79 odst. 3 Ústavy 

mohou ministerstva vydávat prováděcí právní předpisy 

jen tehdy, jsou-li k tomu zákonem zmocněna, 

požadujeme navrhovaný § 4 překračující rámec 

zákonného zmocnění vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 

Vypočítané parametry přerozdělování tedy podle zákona 

vycházejí jednak z nastavitelných parametrů (viz § 20b 

zákona), jednak z příslušných údajů zdravotních pojišťoven. 

S tímto řešením následně počítá také oddíl F přílohy č. 2 

zákona, když stanoví, že „[D]o výpočtu vypočítaných 

parametrů přerozdělování vstupují údaje vztahující 

se k poslednímu účetně uzavřenému kalendářnímu roku, 

která Ministerstvo zdravotnictví obdrželo od zdravotních 

pojišťoven podle § 20c.“ 

Údaje požadované v § 4 lze považovat za stanovení požadavků 

na „obsah … údajů pro výpočet vypočítaných parametrů 

přerozdělování podle § 21f písm. a) bod 2“. V tomto smyslu 

byla přizpůsobena struktura návrhu vyhlášky. Obsah § 4 tedy 

byl zakomponován do úpravy obsahu, struktury a formátu 

předávaných údajů. Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 

Ministerstvo vnitra 

 

 

K § 1: 

 Formulaci písmen a) a b) doporučujeme uvést do 

 

Akceptováno. 

Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. 
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Stránka 2 (celkem 4) 

 souladu s textem zmocňovacího ustanovení § 21f písm. 

a) zákona č. 592/1992 Sb. Znění § 2 a 3 přitom dikci 

zmocňovacího ustanovení odpovídá. V této souvislosti 

dáváme ke zvážení, zda s ohledem na rozsah vyhlášky je 

ustanovení shrnující předmět úpravy nezbytné. 

 

 

Ministerstvo vnitra 

 

 

 

K § 4: 

Nad rámec výše uvedené zásadní připomínky 

upozorňujeme na nevhodně konstruovanou legislativní 

zkratku v odst. 1 písm. c), z níž není jednoznačné, jaký 

text je zkracován. Samotná zkratka se ostatně jeví 

nadbytečná, když již není použita v samotném textu 

vyhlášky, ale pouze na několika málo místech přílohy č. 

2 

 

Vysvětleno. 

Dotčená legislativní zkratka „údaje o nákladech“ se týká 

„údajů o nákladech na zdravotní služby oceněné podle 

vyhlášky č. … /2018 Sb., o způsobu oceňování nákladů na 

zdravotní služby vykázané v roce 2017. Nebyla-li by zavedena 

v rámci prvního místa výskytu podle čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, musela by být zavedena v rámci 

nadpisu příslušné části přílohy č. 2 (zavést ji dále v textu by 

bylo matoucí z důvodu další zaváděné legislativní zkratky 

„tabulka nákladů“). Z důvodu přehlednosti tedy předkladatel 

preferuje zavedení legislativní zkratky v rámci prvního místa, 

kde se daný pojem vyskytuje. 

 

 

Úřad vlády České 

republiky, odbor 

kompatibility 

 

 

 

V části odůvodnění návrhu, která se zabývá 

zhodnocením slučitelnosti s právem EU, by dle našeho 

názoru mělo být uvedeno, že s návrhem souvisejí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze 

dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů resp. nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů).  

Údaje o pojištěncích, které se mají uvádět v jednotlivých 

 

Akceptováno. 
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Stránka 3 (celkem 4) 

tabulkách podle přílohy č. 2 k vyhlášce (anonymizační 

tabulka, registrační tabulka a tabulka o nákladech) nejsou 

údaje o neidentifikovatelných osobách. Identita 

pojištěnců je pouze zakódována, nejde tedy o úplnou 

anonymizaci. Shora uvedené údaje o pojištěncích proto 

představují osobní údaje, na které se vztahují výše 

uvedené předpisy EU. 

 

 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

Konstatujeme, že název vyhlášky prakticky úplně 

přejímá dikci zákonného zmocnění, představovanou § 

21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 

145/2017 Sb. Protože se nám tento název vyhlášky jeví 

neúnosně dlouhý, doporučujeme zvážit tuto formulaci 

jejího názvu: „Vyhláška o nastavitelných parametrech 

přerozdělování finančních prostředků veřejného 

zdravotního pojištění pro rok 2019“. Současně 

upozorňujme, že v názvu vyhlášky (námi 

doporučovaném nebo i navrhovaném předkladatelem pro 

případ, že naše připomínka nebude přijata), je nutné užít 

obratu „pro rok“, protože § 21f písm. a) zákona č. 

592/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2017 Sb. užívá 

obrat „pro následující období přerozdělování“, které je 

zřejmě roční. 

 

Akceptováno. 

 

 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

Z uvozovací věty vyhlášky doporučujeme vypustit slova 

„(dále jen „zákon“)“ a tuto legislativní zkratku zavést až 

v úvodu přílohy č. 1 – viz níže. 

 

Vysvětleno. 

Dotčená legislativní zkratka je zaváděna v rámci prvního 

výskytu pojmu, který zkracuje, a to podle čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. Tato zkratka se dále používá 

již v § 4 odst. 2, nelze ji tedy zavést až v rámci přílohy č. 1 

vyhlášky. 

 

 

Ministerstvo 

 

Doporučujeme v názvu § 2 vložit za slovo „parametry“ 
 

Vysvětleno. 
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Stránka 4 (celkem 4) 

financí 

 

 

slova „a hodnoty“, protože o hodnotách parametrů 

přerozdělování toto ustanovení hovoří. 

Uvedeným vložením by vzniklo nesmyslné slovní spojení 

„Nastavitelné parametry a hodnoty přerozdělování“. „Hodnoty 

přerozdělování“ však vyhláška nestanoví. Jejím účelem je 

stanovit příslušné nastavitelné parametry a hodnoty těchto 

parametrů. Předkladatel preferuje uvádět zkrácený název 

zmíněného ustanovení. 

 

 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

V § 4 odst. 1 doporučujeme doplnit úvodní část odstavce 

slovy „údaje o“ a na počátku textu jednotlivých písmen 

tato slova vypustit. V odstavci 2 doporučujeme 

osamostatnit větu druhou jako odstavec 3 a v jejím textu 

nahradit slova „věty první“ slovy „odstavce 2“. 

 

Vysvětleno. 

K odstavci 1: Požadovaná úprava již byla provedena v rámci 

úprav po vnitřním připomínkovém řízení. 

K odstavci 2: Vzhledem k tomu, že se jedná o ucelenou 

procesní úpravu, která na sebe z hlediska stanovených termínů 

váže, považuje předkladatel za žádoucí, aby nebyly dotčené 

věty rozděleny. 

 

V Praze 2. května 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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